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Saulės spinduliuotė ir šilumos gamyba 

Apžvalga – Saulės šilumos sistemos ir eksploatacijos režimai 

• Bendras plokščių saulės kolektorių veikimo principas 

• Bendras vakuuminių saulės kolektorių veikimo principas 

• Netiesioginio srauto vakuuminiai saulės kolektoriai / šilumos vamzdžių principas  

• Tiesioginio srauto vakuuminiai saulės kolektoriai / Sudėtinis parabolinis koncentratorius (SPK) 

• Šilumnešio charakteristikos 

Reikalavimai įrengimui ir planavimui  

• Kolektoriaus orientacija / pakrypimo kampas ir efektyvumas 

• Kolektorių išdėstymas / Kolektorių schema 

• Tichelmano principas 

• Užsistovėjimo suvaldymas 

Apžvalga 
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Techninis ir ekonominis efektyvumas 

• Skirtumas tarp kolektoriaus ir sistemos gamybos 

• Metinis padengimo koeficientas 

• Metinio saulės padengimo padidinimas naudojant 
saugojimo sistemas  

• Pagrindiniai klausimai apie investicijas ir ekonominį 
efektyvumą 

Tiekimo principai 

• Hidraulinė saulės šilumos tiekimo integracija 

• Saulės šiluma kombinuojama su kitomis kuro rūšimis 

PRIEDAS ir Pilotinių projektų apžvalga 

 

 

Apžvalga 
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Apytikslė saulės spinduliuotė centrinėje Europoje vidurdienį: +/- 1000 W / m2 
(esant puikioms oro sąlygoms) 

Vidutinė metinė saulės spinduliuotė centrinėje Europoje: +/- 125 W/ m2  

    (esant apie 1/8 nuo puikių oro sąlygų) 

Apytikslė vidutinė saulės spinduliuotė ant kolektoriaus:  

 1/8 x 24h (3h per parą)  

 arba 1/8 x 8760 h/a = +/- 1100 veikimo valandų /a 

  +/- 1100 kW/h per m2a 

 

Saulės spinduliuotė ir šilumos gamyba  
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Šaltinio pavyzdys: Arbeitsgemeinschaft QM Fernwärme (2017): planavimo vadovas Centralizuotas šilumos tiekimas 
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Šaltinis: Meteonorm 2008 

Saulės spinduliuotė ir šilumos gamyba  

Metinė gamyba priklauso 
nuo daugelio veiksnių  

• Oro 

• Kolektoriaus tipo 

• Vietos specifikacijų 

• Sistemos išmatavimų ir 
energijos naudojimo 

• Įrengimo kampo 

• kito… 



 

 
 
 
 
Daugiametė saulės spinduliuotė kWh/m2, tenkanti horizontaliam 
paviršiui kiekvieną mėnesį ir per visus metus Lietuvos HMS   
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Eil. 

Nr. 

Vietovė 

(HMS) 

01 

mėn. 

02 

mėn. 

03 

mėn. 

04 

mėn. 

05 

mėn. 

06 

mėn. 

07 

mėn. 

08 

mėn. 

09 

mėn. 

10 

mėn. 

11 

mėn. 

12 

mėn. 

Per metus 

1 Šilutė 15 33 72 106 154 169 161 143 96 55 16 9 1029 

2 Nida 14 31 72 108 155 171 165 148 97 54 17 10 1042 

3 Kaunas 16 33 70 99 146 155 150 138 90 52 16 9 976 

4 Vilnius 16 34 69 93 142 146 142 136 84 50 17 10 939 

5 Telšiai 14 32 69 104 154 168 156 141 96 55 19 11 1018 

6 Šiauliai 13 31 68 100 154 163 153 142 94 53 17 9 996 

7 Klaipėda 12 31 67 102 155 168 161 147 94 53 16 8 1013 

8 Vėžaičiai 13 32 67 104 153 154 155 140 94 53 14 8 988 

9 Utena 15 33 67 96 145 151 147 133 84 50 16 8 946 

10 Biržai 8 27 65 96 148 156 151 135 83 46 9 2 926 

11 Dotnuva 10 29 70 103 154 164 158 145 92 50 11 3 989 

12 Dūkštas 9 28 65 97 150 157 153 137 84 47 10 1 938 

13 Kybartai 20 37 74 103 148 157 152 140 93 56 21 14 1015 

14 Lazdijai 19 37 74 103 150 159 153 142 94 56 20 13 1021 

15 Varėna 11 31 68 94 147 152 147 142 85 48 11 3 939 



Apžvalga – Saulės šilumos sistemos ir  eksploatacijos režimai 
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Šaltinis ir autorių teisės: Stefan Simonides Šaltinis: Ritter XL Solar Šaltinis: Ritter XL Solar 

Kur išdėstyti saulės kolektorius? 

• Ant žemės pastatomi saulės kolektoriai  

(pigiausias sprendimas; priklauso nuo žemės kainų, atstumo iki 
esamų vamzdynų sistemos arba vartotojo, bendro šilumos 
vartojimo, saugojimo ir daugelio kitų parametrų) 

• Ant stogo montuojami saulės kolektoriai  
(įdomu dideliems ir plokščių stogų plotams) 

 

Labiausiai įprasti kolektorių tipai rinkoje? 

• Plokštieji kolektoriai 

• Vakuuminiai kolektoriai 

 



 

Didelio galingumo saulės kolektorių sistemos pvz.  
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Didelio galingumo saulės kolektorių sistemos pvz.  
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Salaspilis , Latvija 
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Salaspilis , Latvija 

11 



Apžvalga – Saulės šilumos sistemos ir  eksploatacijos režimai 
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Šaltinis: AGFW-Project GmbH 

Tipai Plokšti kolektoriai Vakuuminiai vamzdžių kolektoriai 

  Įprasti / aukšto naudingumo koef. 

kolektoriai 

Netiesioginis srautas Tiesioginis srautas 

  Šilumos vamzdžio principas Vakuuminis vamzdis Sudėtinis parabolinis 
koncentratorius 

  



Plokštieji kolektoriai 
naudoja plokščią 
absorbuojančią plokštę, 
kuri yra izoliuota 
mineraline vata, putų 
poliuretanu ar kitomis 
medžiagomis  

Šis izoliacijos tipas yra 
mažiau efektyvus nei 
vakuumo izoliacija 
vakuuminiuose 
kolektoriuose  

Didelio našumo plokštieji 
kolektoriai veikia su vario 
absorberiais 

 

Bendrieji plokščiųjų kolektorių veikimo principai  
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Source & copyright: Stefan Simonides 
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Bendrieji plokščiųjų kolektorių veikimo principai  

Šaltinis: sunpower 

apie 500-550 kWh metinės 
gamybos per bendrą 
kolektoriaus paviršių 

Pasiekia nuo 30 iki 80 °C 
darbines temperatūras  

Jei tinkamai suplanuota, gali 
pasiekti nuo 150-200 °C 
užsistovėjimo temperatūras 

Gali būti sujungti nuosekliai 
arba lygiagrečiai 

Montavimo kampas kintamas 

Plokščias kolektorius 
paprastai gali naudoti kaip 
šilumnešį tiek vandenį, tiek ir 
neužsalantį skystį 
propilenglikolį 



 

PVZ. Atžeminio plokščio saulės kolektoriaus (12,5 m2 ploto) 
charakteristikos 

15 



Bendrieji vakuuminių kolektorių veikimo principai  
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Source: Ritter XL Solar 

Šaltinis: Ritter XL Solar 

Source: Solites 



Bendrieji vakuuminių kolektorių veikimo principai  
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Vakuuminiai kolektoriai paprastai išdėstomi lygiagrečiomis 
dvigubo korpuso stiklinių vamzdžių eilėmis  

Labai didelę šilumos izoliaciją galima pasiekti vakuumu 
išoriniame vamzdyje  

Šilumos vamzdžiai perduoda šilumą į šilumnešį (netiesioginis 
srautas), arba tiesioginio srauto linijos perduoda šilumnešį per 
vidinį stiklo vamzdelį „U-formos“ pavidalu  

Galima pasiekti aukštesnes temperatūras (iki 350°C) 

Didesnis šilumos išgavimo efektyvumas, palyginti su 
plokščiais kolektoriais, esant aukštesniam nei 80 ° C 
temperatūros diapazonui 

Efektyvumas taip pat didesnis nei plokščių kolektorių 

Didesnės investicijos nei plokščiųjų kolektorių 

Šaltinis: Viessmann Werke  

Šaltinis: Ritter-XL-Solar 



Bendrieji vakuuminių kolektorių veikimo principai  
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vakuumas 
stiklas 

absorberis 

Šilumos vamzdis 
Šilumos mainai 

vakuumas 
stiklas absorberis 

vakuumas 
stiklas 

absorberis 

Šilumos vamzdis 
Šilumos mainai 

vakuumas stiklas 
absorberis 

Paduodama srauto linija 

Paduodama srauto linija 

Grįžtamoji linija 

Grįžtamoji linija 

Šaltinis: Solarwärme (2014); verstas ir suderintas  

Sydney vamzdis su šilumos vamzdžiu 
(netiesioginis srautas) 

Vakuuminio vamzdžio ir šilumos vamzdžio principas 
(netiesioginis srautas) 

Vakuumo vamzdis (tiesioginis srautas) 

Vakuumo vamzdis arba Sydney vamzdis (tiesioginis 
srautas) 



Netiesioginio srauto vakuuminiai saulės kolektoriai  arba šilumos 
vamzdžių principas   
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Šaltinis: baunetz_wissen 

Šilumos perdavimo vamzdis yra sumontuotas ant absorberio plokštės galinės pusės  

Vamzdis užpildomas šilumnešiu (daugiausia vandeniu arba alkoholiu esant neigiamam slėgiui 
(vakuumui))  

Šilumos perdavimas vyksta vamzdžio viršuje   

(Šilumnešio kondensacija  išsiskyrusi šiluma perduodama į kolektoriaus vamzdžių sistemą  

 šilumnešio kondensatas grįžta į stiklinio vamzdelio dugną ir vėl įkaista) 

 

Veikia ir esant mažai saulės spinduliuotei, nes kondensatas garuoja jau  
esant žemai apie 25 ° C temperatūrai (kolektoriaus temperatūra)  

 Mažiau slėgio nuostolių dėl tiesioginio šilumos mainų paduodamoje  
     srauto linijoje  



Vakuuminiai kolektoriai 
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Išorinis stiklo vamzdis 

Vakuumas 

Apvalkalas (pvz., juodas chromas 
arba juodas nikelis) 

Vidinis stiklo vamzdis  

Vidinis stiklo vamzdis 

Vario vamzdžiai 

Šilumnešis 
Šaltinis: Ritter-XL-Solar 



Sudėtinis parabolinis koncentratorius (SPK) 

21 

Saulės šviesa 

Vidinis 
stiklinis 
vamzdis 

Išorinis stiklinis vamzdis 

Šilumai laidus 
profilis (pvz., vario) 

vakuumas 

Aukšto selektyvumo 
danga 

Gebėjimas atspindėti į absorberį 
visą krintančią spinduliuotę 
plačiose ribose 

Besikeičiančios saulės orientacijos 
poveikį galima sumažinti naudojant 
įdubą su dviemis parabolės formos 
sekcijomis,išdėstytomis viena 
priešais kitą 

Naudojant daugybinius vidinius 
atspindžius, bet kokia į angą 
patekusi spinduliuotė kolektoriaus 
priėmimo kampo ribose randa kelią 
į absorbento paviršių 

 Aukštos investicijos 
Šaltinis: Frank Tebbe 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šilumnešio charakteristikos 
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Svarbios saulės CŠT šilumnešio charakteristikos: 

Didelis temperatūros stabilumas 

Mažas klampumas (dėl šilumos talpos) 

Didelė šilumos talpa 

Aplinkos suderinamumas 

Apsauga nuo korozijos (demineralizuotas vanduo, kt.) 

Apsauga nuo šalčio (paprastai naudojamas vandens ir alkoholio mišinys; pvz., propilenglikolis) 

 

 

 

Saulės CŠT šilumnešis ≠ centralizuoto šilumos tiekimo šilumnešis 

Šilumos mainai vyksta šilumos punktuose / saugykloje per 
šilumokaičius 

Šiluma atiduodama vakuuminių kolektorių viršuje, veikdama 
netiesioginiu srautu 

Šaltinis: Volker Quaschning 



Reikalavimai įrengimui ir planavimui  
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Kolektorių orientacija / pakrypimo (nustatymo) kampas ir efektyvumas 

Šaltinis: www.solargyaan.com 



Reikalavimai įrengimui ir planavimui  
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Kolektorių orientacija / pakrypimas ir efektyvumas 

Absorbentas geriausiai sugeria energiją, kai kolektoriaus ašis yra absoliučiai vertikali saulės spinduliams 

  kinta priklausomai nuo dienos laiko ir sezono 

  taigi, kolektoriai turi būti orientuoti  platumos stačiu kampu ir nuolydžiu 

Europai tai paprastai yra 25 ̊- 45 ̊kampas, kuris yra geriausias “saulės aukščio kampas” montavimui, bet galima rasti ir iki 
60° kampus, pvz., ant stogų 

Kuo didesnis pakrypimas, tuo didesnė saulės kolektoriaus išeiga žiemos metu ar dienomis, kai saulės spinduliuotė maža  

  dideli pakrypimai mažina pikus ir šilumos užsistovėjimus vasaros metu, bet kartu ir temperatūros lygius  

  Orientacija paprastai visada priklauso nuo darbo konkrečioje vietoje / planuojamo šilumos naudojimo 
(patalpų šildymui / buitinio karšto vandens ruošimui / ir tam, ir tam / su arba be sezoninio saugojimo) / šilumos poreikio, 
kt.  



Reikalavimai įrengimui ir planavimui  
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East SE South SW West 

Pavyzdžio šaltinis: Paradigma (translated and adjusted) 

Kolektorių orientacija / pakrypimas ir efektyvumas 

Skaičiuojamasis PAVYZDYS skirtingiems saulės kolektoriams.  
• Vietovė: Würzburg, Vokietija 
• Pakrypimo kampas: 75° , orientacija: kintama 
• Vidutinė kolektoriaus  temperatūra.: 75 C° 

Skaičiuojamasis PAVYZDYS skirtingiems saulės kolektoriams.  
• Vietovė: Würzburg, Vokietija 
• Orientacija: pietūs; pakrypimas: kintamas 
• Vidutinė kolektoriaus  temperatūra.: 75 C° 



Reikalavimai įrengimui ir planavimui  
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Šaltinis: Dimplex (2010) 

Kolektorių išdėstymas 



Reikalavimai įrengimui ir planavimui  
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Kolektorių išdėstymas ir grandinės 

Didelės galios saulės šilumos jėgainės gali būti projektuojamos nuosekliam ir/arba lygiagrečiam sujungimams 

 
Nuoseklus 
sujungimas 

Dideli slėgio 
nuostoliai 

Didelis siurblio 
našumas 

Tolygus srautas 

Didelis  srauto greitis 

Mažiau vamzdžių 
įrengimo / mažesnės 
investicijos 

Lygiagretus sujungimas 

Maži slėgio nuostoliai 

Mažesnis siurblio našumas 

Tichelmano principas 
reikalingas tolygiam srautui 
gauti 

Mažesnis srauto greitis 

∆T priklauso nuo lygiagretaus 
kolektorių sujungimo 

Didelės galios saulės šilumos 
jėgainėms 



„Tichelmano principas“:  

• Vienodo ilgio santykis tarp paduodamos linijos ir 
grįžtamos linijos 

• Šilumnešis visada įveikia tą patį atstumą 

• Vienodi slėgio nuostoliai sistemoje 

• Vienodas masės srauto pasiskirstymas 

 

 Reikalingas aukštesnis vamzdynas 

 Reikia mažiau reguliavimo pastangų, pvz. per 
valdymo vožtuvus  

 

Reikalavimai įrengimui ir planavimui  
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Užsistovėjimo suvaldymas 
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Projektinė temperatūra 

Projektinė temperatūra yra maksimali temperatūra, kurią saulės kolektorius arba kolektoriaus kilpos dalis gali atlaikyti 
nepažeistas. Projektinę visos saulės kilpos temperatūrą nustato kolektoriaus kilpos komponentas, turintis mažiausią 
projektinę temperatūrą.  

Eksploatacinė temperatūra 

Eksploatacinė temperatūra apibrėžiama kaip maksimali saulės kolektoriaus arba kolektoriaus kilpos temperatūra, prie 
kurios vyksta „normalus“ kolektoriaus darbas.  

  nustatoma pagal maksimalią saugojimo temperatūrą 

  nustatoma pagal prijungtos CŠT sistemos šilumos poreikį 

Užsistovėjimas 

Užsistovėjimas apibūdina saulės šilumos sistemos būseną, kai (dėl bet kokios priežasties) kolektoriaus kontūre nutrūksta 
srautas, nors yra pakankamai saulės apšvitos, kad kolektoriaus kilpa veiktų.  

 saulės kolektoriaus skystis pašildomas iki tokios temperatūros, kuriai esant absorbuota energija lygi nuostoliams  

(Šaltinis: Frank, E., Mauthner, F., & Fischer, S. (2015). Overheating prevention and stagnation handling in solar process heat applications. International Energy Agency-Solar Heating 
and Cooling Task, 49.) 



Užsistovėjimo suvaldymas 
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(Cituojama iš Frank, E., Mauthner, F., & Fischer, S. (2015). Overheating prevention and stagnation handling in solar process heat 
applications. International Energy Agency-Solar Heating and Cooling Task, 49.) 

„Užsistovėjimo suvaldymas… 

…jeigu užsistovėjimas yra priimtinas  

darbo rėžimas!“ 

 

„Apsauga nuo perkaitimo… 

... Jeigu užsistovėjimas nėra priimtinas  

darbo rėžimas!“ 

 

Keymark-Certificates: http://www.estif.org/solarkeymarknew/ 

Konstrukcinės atsargumo priemonės, saugos koncepcija, atsižvelgiant į jėgainės matmenis, turi būti 
svarbiausi aspektai planavimo etape!  

(Source: www.estif.org) 



Užsistovėjimo poveikis: 

Auga slėgis ir garo formavimasis kolektoriuje 

Garo plitimas saulės grandinėje  

Didelis spaudimas sistemos komponentams (pvz., siurblio tarpinėms) 

Galimas glikolio trūkinėjimas šilumnešyje  

 

Užsistovėjimo suvaldymas: 

Saulės šilumnešio drenavimas (ypač reikalingas glikolio šilumnešiui prieš užsistovėjimą)  

Siurblių išjungimas ir viršslėgio valdymas 

Aktyvus aušinimas pvz. su gruntiniu vandeniu ir antru šilumokaičiu (reikės papildomo ir absorbcinio šulinio)  

 

 Planavimo ir įgyvendinimo etape reikia apsvarstyti ir suplanuoti užsistovėjimo pripažinimą darbiniu režimu  

 

 

Užsistovėjimo suvaldymas 
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Techninis ir ekonominis efektyvumas 
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… dėl atšilimo ryte ir atvėsimo naktį 

… vamzdžiuose ir vožtuvuose 

… dėl saugojimo 

… dėl užsistovėjimo 

… dėl aktyvios apsaugos nuo šalčio 

… dėl antifryzo skysčio 

… dėl šilumokaičių 

 

 

Skirtumas atsiranda… 

Kolektoriaus 
išeiga 

Maksimali 
sistemos 

išeiga 

Skirtumą tarp kolektoriaus išeigos ir 
maksimalios sistemos išeigos galima 
apytiksliai įvertinti imant 10% metinės 
spinduliuotės  

Skirtumas tarp kolektoriaus ir sistemos išeigos 



Metinė poreikio padengimo dalis  
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Padengimo dalis priklauso nuo: 

Saulės šilumos gamybos integravimo į CŠT sistemas (padavimo taškas: padavimo linija / grįžtamasis 
srautas)  

Planuojamo šilumos panaudojimo ir darbo temperatūros lygio 

(Buitinio karšto vandens ruošimo, patalpų šildymo, grindinio šildymo ir kt.)  

Pastato struktūros (plėtros ploto, esamos pastato struktūros)  

Saulės sistemos struktūros (buferinė saugykla, sezoninė saugykla ar tiesioginė integracija)  

Tiesioginio ar netiesioginio tiekimo 

 
 Nenustatytos standartinės vertės! (reikia įvertinti kiekvieno konkretaus projekto padengimo dalį) 
 Saulės CŠT-jėgainė gali apytiksliai padengti 30-60 % metinio karšto vandens ruošimo poreikio (pilnas 

padengimas vasaros metu) 
 Sezoninis saugojimas gali padidinti metinę saulės padengimo dalį, padidindamas saugomo vandens kiekiu, 

pvz., su šilumos siurbliu pereinamuoju laikotarpiu 



Metinio saulės padengimo dalies didinimas naudojant saugyklas  
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Sezoninė saugykla Friedrichshafen, Vokietijoje, kurios galia 

apie 12.000 m3 (Šaltinis: bine.info) 



Metinio saulės padengimo dalies didinimas naudojant saugyklas  
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Source:ikz.de (translated) 

Šilumos saugykla 
(rezervuaras) 

(60 iki 80 kWh/m3) 

Duobės tipo saugykla 
(30 iki 80 kWh/m3) 

Sluoksninio tipo saugykla 
(geoterminis zondas) 

(15 iki 30 kWh/m3) 

Vandeningo sluoksnio saugykla 
(30 iki 40 kWh/m3) 

Saugyklų alternatyvos: 

Buferinės saugyklos (dienos 
saugyklos) 

Sezoninės saugyklos (kairėje) 



Tiekimo principai – decentralizuotas / centralizuotas 
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Decentralizuotas: saulės šiluminė jėgainė nėra arti kito pagrindinio šilumos generatoriaus 

Centralizuotas: tiekimo taškas gali būti perdavimo stotis (Saulės šilumos jėgainės yra greta kito 
šilumos generatoriaus, pvz., šilumos jėgainės / kogeneracinio įrenginio ) 

Šaltinis: Solites (translated) 



Tiekimo principai – decentralizuotas  
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(Paveiksliukas ir tekstas iš Solar District Heating (SDH) (2012). Solar district heating guidelines – Collection of fact sheets WP3-D3.1 & D.3.2. Page 2-5 Fact sheet 6.2) 

Temperatūros šakotuvas, reikalingas šilumos generatoriuje, 
nustatomas pagal šildymo tinklo paduodamąją ir grįžtamąją 
linijas  

Saulės kolektorių sistema turi būti eksploatuojama pagal 
suderintą srauto debitą, pritaikytą reikiamai srauto 
temperatūrai  

Tiekimo siurblys turi įveikti slėgio skirtumus tarp grįžtamo ir 
paduodamo srauto (skirtumas gali siekti kelis barus)  

 + grįžtama temperatūra nesikeičia 

 - reikalingi dideli siurblių pajėgumai 



Tiekimo principai – decentralizuotas  
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(Paveiksliukas ir tekstas iš Solar District Heating (SDH) (2012). Solar district heating guidelines – Collection of fact sheets WP3-D3.1 & D.3.2. Page 2-5 Fact sheet 6.2) 

Saulės jėgainės veikimo temperatūra yra žemiausia, 
palyginti su kitais tiekimo režimais  

Galima tikėtis didelės saulės energijos išeigos  

Nereikalinga siurbimo energija 

Nuolatinis masės srautas kolektoriuose 

Tinklo operatoriai turi įdiegti atsparumą srautui, kad galėtų 
valdyti saulės energijos jėgainių tiekimą  

Aukštos grįžimo temperatūros nėra palankios 

 



Tiekimo principai – decentralizuotas  
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(Paveiksliukas ir tekstas iš Solar District Heating (SDH) (2012). Solar district heating guidelines – Collection of fact sheets WP3-D3.1 & D.3.2. Page 2-5 Fact sheet 6.2) 

Reikalinga aukšta kolektoriaus darbinė temperatūra 

Mažas saulės šiluminis efektyvumas ir maža išeiga dėl aukštos 
temperatūros  
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Tiekimo principai – centralizuotas  

Šaltinis: Solites (translated) 

Šiluma perduodama šilumokaičiais centriniame šildymo katilinėje  

Aiškiai atskirtos saulės ciklo ir CŠT sistemos  

Galima saulės šilumos jėgainės kombinacija su kitomis  

įmanomomis šilumos gamybos technologijomis 

 

 



Techniškai saulės šilumą galima derinti su bet kuriuo kitu energijos šaltiniu  

Ekonominis ir aplinkosauginis pagrįstumas priklauso nuo daugelio veiksnių ir turi būti 
įvertintas kiekvienu atveju!  

 

Keletas pavyzdžių: 

• Grįžtamo srauto augimas  

• Taupoma pirminė energija: grįžtamo srauto temperatūros padidėjimas / karšto vandens ruošimo padengimas vasarą  

• Tinklo operatoriai ne visada nori aukštų grįžtamojo srauto temperatūrų  

• Kartu su kogeneracine jėgaine  

• Saulės šiluminės elektrinės galėtų sumažinti elektros energijos išeigą  

 

Saulės CŠT kombinuojamas su kitomis šilumą 
generuojančiomis technologijomis 
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Žemės kaina 

Kolektoriai 

Kolektorių lauko įrengimas, įskaitant vamzdynus lauke 

Antifryzas 

Perdavimo vamzdynai (iš kolektorių lauko į šilumokaičio punktą) 

Šilumokaičio (HX) punktas (įskaitant siurblius, išsiplėtimo indus, valdymo sistemą, kt.) 

Prisijungimas prie esančių CŠT sistemų 

Saugykla 

Valdymo sistema 

Matmenys ir optimizavimas 

Įvairūs (pvz., pastatas, sklypo formavimas, aptvėrimas, jėgainės valdymas, kt.) 

 

Pagrindiniai aspektai, susiję su investicijomis ir eksploatacijos 
sąnaudomis  
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(Tekstas iš Solar District Heating (SDH) (2012). Solar district heating guidelines – Collection of fact sheets WP3-D3.1 & D.3.2. Page 8 Fact sheet 2.3 



Šilumos poreikis ir jėgainės matmenys  

Reikalingas saugyklos dydis / sezoninė saugykla (jei reikia, kokio kito šilumos šaltinio reikės, pvz., šilumos siurblio?)  

Reikalingas žemės plotas ir kaina turi būti įvertinti atsižvelgiant į teisinius klausimus ir statybos įstatymus  

Kuri saulės šilumos sistema reikalinga? / Koks yra būtinas temperatūros lygis?  

Kokios yra esamos šilumos gamybos struktūros? Koks bus būsimas saulės energijos tiekimo scenarijus?  

   vamzdynų išlaidos 

Kiek turėtų būti apskaičiuota saulės šilumos padengiama dalis /metinė veikimo trukmė? 

  Tiesioginio vamzdžio / grįžtamo vamzdžio tiekimas ar abiejų? 

Kiek energijos sutaupo kiti integruoti / esami šilumos šaltiniai (pvz., (bio)dujų / biomasės ir kt.)? 

Kiek galima finansuoti?  

Kokios yra finansavimo išlaidos (terminas, palūkanų norma)?  

Energijos sąnaudų raida per ateinančius kelerius metus?  

 

Pagrindiniai aspektai, susiję su investicijomis ir ekonominiu efektyvumu 
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Saulės CŠT yra nepastovi energijos gamyba 

Tiekimo vietoje patikrinkite, ar numatytą šiluminę apkrovą galima tiekti į CŠ tinklą  

Scenarijus: apkrovos sąlyga „vasara“ - mažiausia šiluminė apkrova, bet didžiausias saulės šilumos tiekimas  

Svarbu atsižvelgti į šiuos principus:  

• Saulės šiluminė apkrova dienos eigoje << šilumos tinklo apkrova vasarą 

  Šilumos absorbcija galima bet kuriuo metu, nes srautas į tinklą išlieka mažas 

• Saulės šiluminė apkrova dienos metu <arba = šilumos tinklo apkrovai vasarą 

 laikinai neįmanoma absorbuoti šilumos   buferinė saugykla gali būti naudinga 

• Saulės šiluminė apkrova dienos metu > šiluminio tinklo apkrova vasarą 

  buferinė saugykla reikalinga tiekti saulės šilumos apkrovą su laiko vėlavimu (jei reikia, pagal poreikį) 

• Jėgainės dydis priklauso nuo didžiausios perduodamos šilumos  

I PRIEDAS: Galimas scenarijus:  
Reikalavimai CŠT tiekėjui  / Saulės elektrinės operatoriui  
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II PRIEDAS: Saulės CŠT internetinė skaičiuoklė  – 
PAVYZDYS 
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